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Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

Dovedena energija

Dovedena električna energija

Primarna energija in Emisije CO

Izdajatelj Izdelovalec

:

17/14

17/14

2015-205-205-22241 08.06.2025 nestanovanjska
poslovna stavba Krti

katastrska občina 1740
številka stavbe 462

1220301
2000
Vodovodna cesta 99A, Ljubljana

1.029
79/4

SPODNJA ŠIŠKA

BORŠIČ PRIMOŽ - ARHITEKT (205) Primož Boršič (205)
Primož Boršič Primož Boršič

09.06.2015 09.06.2015

74 kWh/m2a

POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (74 kWh/m2a)

33 kWh/m2a

170 kWh/m2a

42 kg/m2a

poslovna stavba Krti

katastrska občina 1740
številka stavbe 462

1220301
2000
Vodovodna cesta 99A, Ljubljana

1.029
79/4

SPODNJA ŠIŠKA

BORŠIČ PRIMOŽ - ARHITEKT (205) Primož Boršič (205)
Primož Boršič Primož Boršič

09.06.2015 09.06.2015
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Energent 
dovedena

Energent 
odvedena
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0 kWh

0 kWh

109.258 kWh
109.258 kWh

0 kWh

0 kWh

103842 , 461892

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75.728 75.728 90.874 24.990
0 0 0 0
0 0 0 0
33.530 33.530 83.825 17.771

109.258 174.699 42.761

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0
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Podatki o stavbi Priporočila za stroškovne učinkovite
izboljšave energetske učinkovitosti

Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

Organizacijski ukrepi

Opozorilo

17/14

2015-205-205-22241 08.06.2025

Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
Menjava oken
Menjava zasteklitve
Toplotna zaščita stropa nad kletjo
Odprava transmisijskih toplotnih mostov
Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti

Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Rekuperacija toplote
Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
Optimiranje časa obratovanja
Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe

Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
Vgradnja fotovoltaičnih celic
Ogrevanje na biomaso
Prehod na geotermalne energije

Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
Analiza tarifnega sistema
Energetski pregled stavbe
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Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

Splošni opis stavbe

Zunanji ovoj stavbe

Raba energije

17/14

2015-205-205-22241 08.06.2025 nestanovanjska

Gre za pravokoten tloris, zunanjih dimenzij cca. 22 m x 13 m, višine do 13,5 m. Večino predstavlja pisarniški program, z
različnimi storitvenimi dejavnostmi. Objekt ima enoten sistem ogrevanja (skupna kotlovnica - vročevod). Stavba je
obravnavana kot celota. Večina energije je potrebne za ogrevanje prostorov in toplo sanitarno vodo (vročevod), električna
energija napaja ostale sisteme (hlajenje, osvetlitev). Pisarne so ogrevane z radiatorji, deloma s konvektorskimi enotami
voda-zrak, hlajene preko konvektorjev. Mehansko prezračevanja je vgrajeno v sanitrijah, centralnega sistema prezračevanja
ni.

Gre za pravokoten tloris, zunanjih dimenzij cca. 22 m x 13 m, višine do 13,5 m. Večino predstavlja pisarniški program, z
različnimi storitvenimi dejavnostmi. Objekt ima enoten sistem ogrevanja (skupna kotlovnica - vročevod). Stavba je
obravnavana kot celota. Večina energije je potrebne za ogrevanje prostorov in toplo sanitarno vodo (vročevod), električna
energija napaja ostale sisteme (hlajenje, osvetlitev). Pisarne so ogrevane z radiatorji, deloma s konvektorskimi enotami
voda-zrak, hlajene preko konvektorjev. Mehansko prezračevanja je vgrajeno v sanitrijah, centralnega sistema prezračevanja
ni.

Stavba je izolirana, z vgrajenim sodobnim stavbnim pohištvom. Vgrajene so večje površine toplotno izolativne zasteklitve
(dvoslojna toplotno-izolacijska). Na objektu so vgrajena zunanja senčila (ALU žaluzije). Streha objekta je ravna in toplotno
izolirana. Pohlajevanje objekta se vrši preko klimatskih naprav (centralni sistem, preko klimata).

Stavba je izolirana, z vgrajenim sodobnim stavbnim pohištvom. Vgrajene so večje površine toplotno izolativne zasteklitve
(dvoslojna toplotno-izolacijska). Na objektu so vgrajena zunanja senčila (ALU žaluzije). Streha objekta je ravna in toplotno
izolirana. Pohlajevanje objekta se vrši preko klimatskih naprav (centralni sistem, preko klimata).

Toplota za ogrevanje stavbe in za zagotavljanje tople sanitarne vode je v objekt dovedena preko toplovodnega omrežja,
distributer Energetika Ljubljana. Distributer električne energije (zadnjega triletnega obdobja) je bilo podjetje Elektro energija
d.o.o. Električna energija se koristi za razsvetljavo, hlajenje ter rabo v pisarnah.

Toplota za ogrevanje stavbe in za zagotavljanje tople sanitarne vode je v objekt dovedena preko toplovodnega omrežja,
distributer Energetika Ljubljana. Distributer električne energije (zadnjega triletnega obdobja) je bilo podjetje Elektro energija
d.o.o. Električna energija se koristi za razsvetljavo, hlajenje ter rabo v pisarnah.



Težave pri izdelavi merjene energetske izkaznice

Izkušnje uporabnikov stavbe
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Vgrajeni sistemi
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Toplotna postaja je locirana v kleti in vsebuje razdelilnike za ogrevanje iz omrežja vročevoda. Razvodi instalacij so deloma
nadometni, glavni razvodi potekajo pod stropom. Razvod je toplotno izoliran. Obtočne črpalke so frekvenčne. Prostori
objekta so ogrevani preko radiatorjev z vgrajenimi termostatskimi ventili. Pohlajevanje dela prostorov v objektu je
omogočeno s konvektorji. Mehanskega prezračevanja ni (z izjemo sanitarij), prostori se prezračujejo naravno, z odpiranjem
oken. Za osvetljevanje prostorov so vgrajene cevne fluo svetilke.

Obravnavana stavba nima vgrajenih sistemov za koriščenje energije iz obnovljivih virov, je pa priklopljena na omrežje
toplovoda, ki zagotavlja dober izkoristek energije. Vzdrževalec objekta z objektom in vgrajenimi sistemi nima večjih težav.

Pri izdelavi ni bilo zapletov ali težav.Pri izdelavi ni bilo zapletov ali težav.
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Podatki o stavbi

Komentar in posebni robni pogoji

Vrsta izkaznice: merjena

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/   
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Poslovna stavba na naslovu Vodovodna cesta 99A je bila zgrajena leta 2000. Gre za objekt z eno identifikacijsko številko
(id. št 462, k.o. 1740 spodnja šiška) in le enim delom. Energetsko je oskrbovan preko centralne toplotne postaje, vezane na
vročevod. Klet ni kondicionirana. Stabva je podkletena, nadstropna, torej (K+P+3), grajena v armiranem betonu (AB
medetažne konstrukcije, stebri in slopi), deloma je objekt pozidan ter deloma izveden v jekleni konstrukciji (terasna etaža).
Volumen je kompakten, vgrajene so večje zasteklitve, s sodobnim toplotno-izolativnim stavbnim pohištvom z ALU okvirji.
Stavba ima vgrajeno toplotno izolacijo iz kamene volne in ekspandiranega polistirena v debelini 10 cm, horizontalne
konstrukcije so toplotno izolirane (plavajoči estrihi, izolacija 5 cm, ekspandiran polistiren).  Zunanje senčenje je vgrajeno na
izpostavljenih delih objekta (žaluzije).
Fasada je prezračevana (obešena fasada). Streha je ravna in toplotno izolirana.
Posegi v ovoj stavbe ali v ogrevalni sistem niso smotrni, saj stavba ustreza sodobnim zahtevam in je izvedena v skladu s
trenutno veljavnim stanjem tehnike.
Ukrepi za izboljšanje stavbnega ovoja: Niso smotrni.
Ukrepi za izboljšanje sitemov KGH: Doprinos h kakovosti bivanja v stavbi, kakor tudi k povečanju energetske učinkovitosti,
bi imela vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote. Na ta način bi zagotovili dobre  pogoje za delo in
učinkovitost zaposlenih in preprečili toplotne izgube zaradi nekontroliranega konstantnega prezračevanja z odpiranjem
oken.
Ukrepi za izboljšanje sistema razsvetljave: V skupnih prostorih ter stopniščih se zaradi visokega števila obratovalnih ur
priporoča postopna zamenjava manj učinkovitih T-8 sijalk z novo LED osvetlitvijo. Smiselna je namestitev senzorskega
krmlljenja razsvetljave.
Ukrepi za koriščenje OVE: Ogrevanje preko daljinske toplote je učinkovito in okolju prijazno. Kot alternativa se pojavlja
možnost vgradnje fotovoltaičnih celic na streho objekta in s tem večje koriščenje obnovljivih virov energije. Presežek
električne energije se proda nazaj v omrežje.
Organizacijski ukrepi: Za izboljšanje energetske učinkovitosti je koristna vzpostavitev rednega energetskega knjigovodstva s
četrtletnim pregledom rabe energentov in primerjava s preteklimi obdobji. Ključni faktor energetske utinkovitosti stavbe so
uporabniki, za katere se priporoča izvajanje izobraževalnlh aktivnosti s pomočjo informativnih predavanj, brošur itd.

Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Pisarne


